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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

 

 Orienteringssager 

Pkt. 02  Formandens beretning 

 Næstformandens beretning 

  

 Økonomisager 

Pkt. 03 Status på bygdebestyrelses dispositionsbeløb 

 

 Generelle sager 

Pkt. 04 Hvem der har ansvaret for bygningen ved vandværket, som ikke længere skal 

benyttes 

Pkt. 05 Forslag til udvikling af sælskindsindhandling 

Pkt. 06 Benyttelse af forbrændingsanlæg og nærliggende arealer 

Pkt. 07 Skrivelse til borgmesteren 

 

 Personale sager 

Pkt. 08 Administrationens beretninger og informationer 

 

Pkt. 09. Eventuelt 
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Mødet startede kl. 13:00 

 

 

Tilstedeværende: 

 

Naleraq Tukannguaq Dahl Itilleq, Batseba Karlsen Itilleq 

 

 

Inuit Ataqatigiit Anda Berthelsen Sarfannguit, Agnethe Berthelsen Sarfannguit 

 

 

Siumut Paarnannguaq Jonathansen, Sarfannguit 

 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Fravær uden afbud 
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Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

 

 

Godkendt 
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Pkt. 02  Orienteringssager 

 

• Formandsberetning 

• Næstformandens beretning 

 

Afgørelse 

 

Taget til efterretning 

 

Bilag 

Formandsberetning Sarfannguit 

Næstformandens beretning, Itilleq, 
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Pkt. 03 Status på bygdebestyrelses dispositionsbeløb 

 

Regelgrundlag. 

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at medlemmerne tager punktet til efterretning. 

 

Afgørelse 

 

At økonomiafdelingen anmodes om at give retvisende forbrugsstatus. 

Taget til efterretning som den foreligger. 

 

Bilag 

1. Forbrugsstatus ud fra ERP   
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Pkt. 04 Hvem der har ansvaret for bygningen ved vandværket 

 

Baggrund 

Dagsordensforslag fra næstformanden for Bygdebestyrelsen Batseba Karlsen, godkendt af 

bygdebestyrelsesformand og indstillet til undersøgelse af bygdekoordinator Louisannguaq Rosing. 

Bygdebestyrelsen medtog punktet i dagsorden med ønske om undersøgelse, om hvem der har 

ansvaret for bygningen ved vandværket. 

 

Faktiske forhold 

Vandværket i Itilleq er blevet udskiftet med ny, hvorved den gamle ikke længere skal benyttes, og 

der er ingen der ved, hvad den efterfølgende så skal benyttes til. Dermed er der ønske om 

undersøgelse af dette. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at orienteringen tages til efterretning 

 

Afgørelse 

 

Det godkendes, at man afventer svar for skrivelsen. 
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Pkt. 05 Forslag til udvikling af sælskindsindhandling 

Bygdebestyrelses næstformand Batseba Karlsens dagsordenforslag blev godkendt af 

bygdebestyrelses formand Anda Berthelsen. 

 

Baggrund 

Bygdebestyrelses næstformand Batseba Karlsens dagsordenforslag blev godkendt af 

bygdebestyrelses formand Anda Berthelsen. I de to bygder er der opførelse af to hytter i gang, som 

er opført, de er ved at blive klar til videreudvikling, men er endnu ikke overdraget til 

bygdebestyrelsen fra tømrerne. 

Med hensyn til næste skridt til klargørelse, er der forventning om planlægning til opstart 

 

Faktiske forhold 

I 2020 blev hytterne indkøbt, og byggeriet af hytten i Itilleq forventes at blive benyttet til 

sælskindsindhandling, hytten er ikke isoleret og er ikke tilsluttet el og vand, såfremt disse skal 

installeres i etaper, er der behov for planlægning og at finde midler til formålet. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at der kan benyttes en del af bygdebestyrelses dispositionsbeløb til 

formålet, derudover tage stilling til hvilket der skal prioriteres til færdiggørelse. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at man efterspørger til planlægningen i samarbejde med kontorlederen i 

Itilleq. 

 

Afgørelse 

 

Godkendes med indstilling om at næstkommende opgaver varetages af instanserne.  
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Pkt. 06 Benyttelse af forbrændingsanlæg og nærliggende arealer 

 

Baggrund 

Bygdebestyrelses næstformand Batseba Karlsens dagsordenforslag blev godkendt af 

bygdebestyrelses formand Anda Berthelsen. 

Faktiske forhold 

Man har lagt mærke til, at forbrændingsanlægget og nærliggende arealer er begyndt at blive 

benyttet til at henligge genstande. For at undgå dette, har der været behov for at gøre noget. 

Forbrændingsanlægget i Itilleq benyttes ikke længere, hvor man inklusive nærliggende arealer 

havde ryddet op, derfor er det svært at acceptere, at arealet benyttes til at henligge genstande. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at kontoret indkalder vejformanden og redegøre for at 

forbrændingsanlægget og nærliggende arealer ikke skal benyttes til at henstille genstande 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at administrationens vurdering godkendes. Og at dette skal 

kontorlederen i Itilleq sørger for. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning 
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Pkt. 07 Skrivelse til borgmesteren 

 

Baggrund 

Bygdebestyrelses næstformand Batseba Karlsens dagsordenforslag blev godkendt af 

bygdebestyrelses formand Anda Berthelsen. 

Opfordring til en skrivelse til Borgmesteren og videresending af skrivelsen til Inatsisartut. 

 

 

Faktiske forhold 

Indhandlingsstedet i Itilleq, som Royal Greenland står for har ingen fryser, som gør, at det er hårdt 

med gentagende restriktioner for fiskerne, der ligeledes berører borgernes økonomi og daglig liv, 

som gør at borgerne klager for at få det bragt i orden, alligevel sker der ikke noget. Det blev 

vurderet, at såfremt der skal ske en ændring, må bygdebestyrelsen sende en skrivelse til direktionen. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at der udarbejdes en skrivelse til Borgmesteren og at der foretages en 

fællesunderskrift. Samt der sørges for at skrivelsen sendes 

 

Afgørelse 

Fiskerforeningen i Itilleq skal ligeledes opfordres til at deltage i skrivelsen og at Bygdebestyrelsen 

sørger for formuleringen samt sende skrivelsen vedrørende Royal Greenlands etablering af en fryser 

til Borgmester. 
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Pkt. 08 Administrationens månedsrapporter 

 

- Månedsrapporter fra Sarfannguit 

- Månedsrapporter fra Itilleq 

- Status på afholdelse af Budget seminar. 
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Pkt. 09 Eventuelt. 

 

 

T.D Tidligere melding om mødet og tidligere aflevering af dagsorden. 

  

B.K forespørger om legepladsen 

 

P.J Hvordan og hvad containeren i Itilleq skal bruges til, vil ellers gerne købe den. 

 

B.K Besvarelse på brev vedrørende hytter. 

 

B.K Borgermøder 
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Mødet sluttede kl. 15:31 


